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Lunds Kommun

Synpunkter på förslaget till Friluftsplan för Lunds kommun
Lunds botaniska förening är positiv till att Lunds Kommun tar fram en generell
friluftsplan. Vi har noterat en ökning av friluftslivet under året, kanske till följd av
pandemin och därför är det extra viktigt att ha en genomtänkt strategi.
Friluftslivet tar sig uttryck på ett flertal olika sätt. Det kan vara idrotter av olika slag,
promenader, fågelskådning, floraväkteri, cykling inklusive BMX och även olika former
av picknick. Alla dessa aktiviteter interagerar med sin respektive omgivning. Vi kan
notera att det föreligger en stor brist på tätortsnära grönområden, och därför är det
viktigt att de områden som finns både kan finnas kvar, utvidgas och utvecklas. För
oss är det viktigt att den lokala florans rariteter uppmärksammas och skyddas under
denna utveckling. Vi anser att man i kommunen går varsamt och eftertänksamt fram i
frågor som rör utbyggnad och trafik.
Här anger vi några exempel på hänsynstagande som bör göra, först med Höjeådalen,
ett tätortsnära område där särskilt stora konflikter mellan naturvård och friluftsliv
kan förväntas. Här finns det fem områden som kräver extra stor omtanke:
(1) Själva ån och dess kantzoner från Värpinge till Sankt Lars-parken; här finns en
rik flora som bland annat innehåller de numera rödlistade arterna pilblad, ask
och skogsalm.
(2) Gränszonen mot de bördiga åkrarna i sydväst (mot Flackarp), en miljö där det
fortfarande går att hitta rödlistade åkerogräs som renlosta och småtörel.
(3) Grässlänten vid järnvägsbron över Höje å öster om reningsverket, där det
växer arter som klintsnyltrot och rosenlök, båda rödlistade.
(4) Sankt Lars-parken, en av Lunds få lokaler för den likaledes rödlistade
hålnunneörten.
(5) En åker/träda strax väster om Höjebromölla, som hyser en population av
spjutsporre, klassad som "starkt hotad" i rödlistan. Detta beskrivs detaljerat i
Botaniska Notiser #2, 2019.

Från övriga områden väljer vi att ge ett axplock av värdefulla växtplatser:
På Vombsjöns sandstränder upptäckte naturskyddsföreningen en massförekomst av
dvärgag hösten 2013, och arten påträffades även 2014 och 2015 i sydvästra hörnet
som ju ligger i Lunds Kommun. Denna art har tidigare ansetts som utdöd och den
torde vara inom ansvarsområdet.
Naturskyddsföreningen har också noterat att hjulmöja påträffas vissa år i stor mängd
i Krankesjön och i vissa delar av Kävlingeån. I ån kan även de sällsynta tråd-, udd-,
grov- och långnate hittas.
Smalbladig lungört och backsmörblomma finns fortfarande kvar i nära anslutning till
golfbanan i Kungsmarken, vilket medlemmar i föreningen skrivit om i Botaniska
Notiser #3 2017 respektive #1 2020.
Svarttåg förekommer vid Stensoffa, sydväst om Krankesjön, beskrivet i Botaniska
Notiser #4 2017.
Alla dessa förekomster ligger i områden som besöks av många människor, i samband
med bad, kanotturer, golfspel eller andra friluftsaktiviteter.
Man kan få en bra bild av värdefulla växtlokaler genom att söka ut Lunds kommuns
rödlistade arter i Artportalen. Områdens naturreservat förutsätter vi är välkända för
kommunen.
Slutligen vill vi erinra om att är viktigt att i allmänhet värna om den växtlighet vi har,
och om att det är viktigt att informera den friluftsälskande allmänheten om den
rikedomen som finns i detta.
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